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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 مقدمه

ئات أعمالنا، َمن ينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيهلل نحمده ونستع إن الحمد
له، وأشهد  يكشر  اهلل وحده ال له، وأشهد أن ال إله إالَّ  يضلل فال هاديهده اهلل فال مضلَّ له وَمن ي

  :أّن محمداً عبده ورسوله. ثم أما بعد
ترین خصوصیات زنان، توجه زیاد به ظاهر خود و آراستگی و آرایش است، از ظریف

 شود. که این خصوصیت از زمان کودکی نمایان می

 ﴿: فرمایندی میلخداوند تعا                 ﴾. 

 .[13]الزخرف: 

یابد، و به هنگام گفتگو و الی زینت و زیور پرورش میهر البآیا کسی را که د»

تواند نمی (به خاطر حیا و شرم و عاطفة نازکی که دارد)کشمکش در بحث و مجادله 

 .«(ددانیو اثبات کند. )فرزند خدا میمقصود خود را خوب و آشکار بیان 

باعث  و هرگاه توجه زن به آراستگی خود برای خوشحال کردن همسرش باشد،

آمده  سگردد، همچنان که در حدیث أبوهریرهمی ـ عزوجل ـ نزدیک شدن او به خداوند

ذا نظر إالذی تسره »؟ قال: النساء خیر يأ صسئل رسول هللا »اند: است که گفته

 صاز رسول اهلل، 1«نفسها وماله يتخالفه حینما یکره ف وال ،وتطیعه إذا أمر ،لیهاإ

زنی که هر گاه شوهرش به او نگاه کند باعث »امند؟ فرمودند: پرسیده شد: بهترین زنان کد

و ]مواردی که[  ،پذیرددهد میوهر به او دستور میشو هنگامی که  ،شودخوشحالی او می

                                           
 حمد و دیگران و آلبانی آن را صحیح شمرده است.أ -1
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با آنها مخالفت  زن درباره او و مالش انجام شود علیرغم میل زن شوهر دوست دارد

 «.کندنمی

به  ه درباره آرایش و لباس تصمیم بگیرندقبل از اینک زنان و دختران مسلمان باید

خصوصا در این  د.، اقدام کننی و تحقیق و پرسش در مورد احکام مرتبط با این اموربررس

دینی رواج پیدا کرده و زبانه آتش مدهای لباس زمانه که اعمال ناپسند شیوع و بی

ستفاده مورد اپوشیدن، آرایش مو، لوازم آرایشی، و دیگر اصطالحاتی که زنان در این 

 کنند، فراگیر شده است.می

ما را مورد  ـ سبحانه وتعالی ـ ]اهمیت دادن به موضوع بدین علت است که[ خداوند

کنند، باز خواست قرار خواهد داد و در مورد تمام کارهایمان در این دنیا سؤال می

یسأل عن خمس:  تزول قدما ابن آدم یوم القیامه من عند ربه حتی ال» :فرمایندمی صپیامبر

عن عمره فیم أفناه، وعن شبابه فیم أباله، وعن ماله من أین اکتسبه وفیم أنفقه، وماذا عمل 

ماند تا اینکه ت انسان همچنان ثابت در مقابل پروردگار باقی میمدر روز قیا». 1«فیما علم

و : از عمرش که در چه راهی آن را سپری کرده است، شود سوالمورد از او  5دربارة 

اش که چگونه گذرانده، و مالش که از چه راهی به دست آورده و در چه راهی جوانی

 .«های خود عمل نموده استآموخته خرج کرده است، و تا چه حدی به

ترین آنها از ما سؤال خواهند از ظریفترین مسائل و ساده ـ جل وعال ـ بلکه خداوند

﴿: کندنمود همانطور که قرآن به آن اشاره می          ﴾. [13نحل: ]ال. 

 «شودکنید ]مسؤولید و[ از شما بازخواست میتردید در برابر کارهایی که میو بی»
پرسد و مطابق آن به شما یعنی خداوند در روز قیامت از شما درباره تمام کارهایتان می

 انند: رشته نازک میان هسته خرماکه م دهد. ]از کوچکترین اعمال حتی اعمالیپاداش می

و سوراخ کوچکی که در پشت آن قرار دارد و پوسته نازکی که دور آن هست پرسیده 

                                           
 الترمذی و آلبانی آن را حسن شمرده است. -1
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مسائل شود پس در مقابل، می سوالشود[. وقتی که از اموری تا این اندازه کوچک می

 شود؟.بزرگ چگونه برخورد می

عی درباره لباس و آرایش است که خواهر عزیزم این نوشته دربارة یادآوری احکام شر

باید آن را رعایت نماییم، تا از دچار شدن به بسیاری از ناهنجاریهای موجود که تعداد 

 پندارند، مصون بمانیم.زیادی از زنان و دختران آن را کم اهمیت می

د و ما را با م که لباس پرهیزگاری را بر ما بپوشاننـ خواستار عزوجل ـ از خداوند

 ینت ببخشند.ایمان ز

همچنین خواستاریم که با خوبیهایمان ترازوی اعمالمان را سنگین بنمایند. و خطاها و 

 .لغزشها و کمبودهای ما را ببخشایند

 وصلی هللا وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعین.

 .وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالیمن



 

 

 شيلباس و آرا هن دربارين کلی ايقوان

ی که به طور کلی در زندگی و به لتدا باید به مشخص کردن مهمترین قوانین اصدر اب

 : د باشیم بپردازیم، که عبارتند ازویژه در زمینه لباس و آرایش باید به آن پایبن

 خودداری از کسب مال حرام.   -1

 اجتناب از اسراف کردن.   -2

 عدم تقلید.   -3

 پرهیز از محرمات.   -1

 وردن مال حراماوالً: خودداری از به دست آ

 : اجتناب ازکی از مهمترین مسائلی که در زندگی باید تاکید زیادی بر آن داشته باشیمی

﴿: فرمایدمیاست. چنانکه خداوند  آنبه دست آوردن مال حرام، و دوری از    

           ﴾. [ :151األعراف]. 

شمرد، و آنچه خبیث و یپسندد، براى آنها حالل میآنچه را طبع سلیم مطیبات و »

 .«کندیتنفرآمیز باشد بر آنها تحریم م

یا أیها »: فرمایندمی صباشد. پیامبربلکه عاقبت کسب حرام، قبول نشدن دعا می

یعنی:  «سلینهللا أمر المومنین بما أمر به المر طیباً. وإن   ال  هللا طیّب ال یقبل إ الناس إن  

کند، و خداوند به مومنین همان خداوند پاک است و به جز پاکی چیزی را قبول نمی»

﴿فرماید: خداوند می «انداند که به مرسلین دادهدستوری را داده          

                       ﴾.  :[.51]المؤمنون  
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ای پاکیزه بخورید و عمل صالح به جا آورید که من به آنچه شما اى پیامبران! از غذاه»

﴿خواندند: این آیه را می ص پیامبر و .«دهید آگاهمیانجام م           

        ﴾. [ :112البقرة].  

، و سپس از «بخوریدم ایدهدافراد با ایمان از نعمتهای پاکیزه که به شما روزى اای »

مردی یاد کردند که سفر طوالنی داشته است، در حالی که ژولیده و غبار آلوده است، 

گوید[: ای پروردگارم، ای پروردگارم. و کند ]و میدستهایش را به طرف آسمان دراز می

وشیدنی و لباسش حرام است و با حرام تغذیه شده، پس ن ،]این در حالی است که[ غذا

 .1«شود؟چگونه دعایش مستجاب می

امروزه راههای مختلفی برای کسب مال حرام وجود دارد که مجالی برای بر شمردن 

کنم که همه آنها در اینجا وجود ندارد، و از بین آنها فقط به ذکر یک مورد پسنده می

دا کرد و آن، گرفتار شدن به ربا است. ربا گناه بسیار بزرگ نسبت به بقیه شیوع بیشتری پی

 نقل شده صباشد، همانطور که در حدیث پیامبرو از جمله معصیتهای نابود کننده می

از » : کهفرمایند[]می 2«وأکل الربا» :وذکر منها «اجتنبوا السبع الموبقات»: است که فرمودند

 اند.را ذکر کرده« ربا خوردن»ها از جمله آنکه «. هفت گناه نابود کننده برحذر باشید

 :فرمایندمی صترین نوع ربا، برابر با نفرت انگیزترین معصیت است. پیامبرسادهگناه 

 يالرجل ف ةاها مثل إتیان الرجل أمه، وإن أربی الربا استطالنالربا اثنتان وسبعون باباً أد»

آن مثل این است که شخص با  ترینربا هفتاد و دو درجه دارد پایین»، «عرض أخیه

 .«باشدناموس برادرش میو باالترین درجه ربا تجاوز شخص به  ،مادرش زنا کند

شوند هنگام خرید و فروش طال یکی از انواع ربا که بعضی از زنان به آن دچار می

  دربارة این نوع ربا چنین فتوا داده است: :است، که شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

                                           
 مسلم. -1

 متفق علیه. -2
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 انهزار تومروزه طال فروشیها طالی مستعمل را مثالً با قیمت هر مثقال سی: امسؤال

فروشند. حکم این مساله می خرند و طالی جدید را هر مثقال چهل هزار تومانمی

 چیست؟.

جواب: عوض کردن طالی قدیمی با طالی جدید که مبلغی ]نیز برای خرید[ باید به 

که در  سم و نارواست و این قضیه با داستان باللاین کار حرا آن اضافه کرد، جایز نیست.

 سبالل» :شود ]آمده است که[صحیحین و کتابهای دیگر به تثبیت رسیده مشخص می

این خرما را از کجا » :به او گفتند صخرمای مرغوبی آورد، پیامبر صبرای پیامبر

آنرا در  ]مقداری[ خرمای نامرغوب داشتیم پس دو پیمانه از :گفت سبالل« ای؟آورده

 صاز آن بخورند. پس پیامبر صاین خرمای خوب[ فروختم تا پیامبر مقابل یک پیمانه ]از

آه. هرگز این کار را نکن، زیرا چیزی که شبیه »: «ن الرباين الربا عيأّوه ال تفعل ع» فرمودند

اختالف  علتاند که مازادی که به مشخص کرده ص. پیامبر«ربا باشد خود ربا است

ایی که باید ]در هنگام معامله[ با هم برابر باشند این مازاد اصل ربا است. و صفات چیزه

[ را به سطبق عادتشان، ]بالل صتواند این کار را انجام دهد، ولی رسول اهللشخص نمی

سپس  به او یاد داد که خرمای کهنه را بفروشد و صراه مباح راهنمایی کردند، پس پیامبر

 .با پول آن خرمای تازه بخرد

گوییم: اگر زنی طالی کهنه داشت یا اینکه مردم دیگر از آن مدل استفاده می بنابراین

گیرد و با آن طالی خوبی را که بفروشد، و پولش را بآن را در بازار باید کردند، پس نمی

 بخرد.انتخاب کرده است 

 .1اندبرای ما معین کرده صاین روشی است که پیامبر

ه است و معامله تمام شده و پول آنرا پرداخت کرده : کسی که طالیی خریدسوال

است ولی مقداری از آن باقی مانده باشد، آیا جایز است که برود و بعد از مدت کوتاهی 

                                           

 .26ص  «ية في الفتاوی النسائيةهحکام الفقمن األ»کتاب  -1
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باقیمانده پول را مثالً از داخل ماشین یا از بانک بیاورد و تا زمان آوردن بقیه پول، طال را 

ه باید بعد از آوردن باقیمانده پول دوباره تحویل نگیرد، آیا این کار درست است، یا اینک

 شود؟. صیغه معامله جاری

و این کار هیچ  ،جواب: بستن دوباره قرارداد بعد از آوردن باقیمانده مبلغ بهتر است

و بهتر است تا آوردن مبلغ کامل پول، قراردادی  ،ضرری بجز تکرار صیغه قرارداد ندارد

ودن مبلغ هیج دلیلی برای بستن قرارداد وجود ندارد. بسته نشود. زیرا قبل از اینکه کامل ب

 .1واهلل الموفق

: حکم معامله با چک در هنگام خریدن طال چیست، این در صورتی است که سوال

خطر افتادن ه پول باید هنگام خرید پرداخت شود، و از آنجا که بعضی از مردم ترس ب

 دهند؟ ن را به وسیله چک انجام میمعامالتشا جانشان و به سرقت رفتن پولشان را دارند،

جواب: در خرید و فروش طال و نقره جایز نیست که با چک معامله شود، به این دلیل 

که چک، قبض پرداخت نیست بلکه فقط یک سند حواله است. با این دلیل که شخصی 

به شخصی که د یا چک گم شوکه چک را تحویل گرفته اگر نتواند مبلغ آنرا دریافت کند 

صورت  رکا و اگر قبض پرداخت باشد این ،کندک را از او گرفته است مراجعه میچ

را بخرد و پول آنرا پرداخت کند  یتوضیح بیشتر این که اگر شخصی قطعه طالی .گیردنمی

و فروشنده پول را دریافت کند و آن مبلغ را از دست بدهد، دوباره به خریدار مراجعه 

و  ،ک دریافت کرده است و آنرا به بانک ببرد تا نقد کندکند. ولی اگر از خریدار چنمی

این کار را انجام دهد برای دریافت پول به خریدار مراجعه  ستنتوانیا  ،چک را گم کرد

دهد که چک یک قبض پرداخت نیست. و اگر قبض پرداخت کند، این عمل نشان میمی

اند که دستور داده صیامبرنباشد خرید و فروش به وسیله آن درست نیست. برای این که پ

خرید و فروش طال و نقره دست به دست باشد. مگر اینکه چک از طرف بانک تایید شده 
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ده با بانک تماس بگیرد و بگوید که بانک پول را بعنوان امانت برای نباشد یا اینکه فروش

که در این صورت اجازه دارد ] ]و از وجود پول در آن حساب مطمئن شود[. او نگهدارد،

 .1واهلل اعلم .چک را قبول کند[

: حکم امتناع از تحویل دادن طال چیست؟ و این کار هنگامی است که خریدار سوال

لغ، طال نزد فروشنده مقداری از مبلغ را پرداخت کرده است و تا زمان پرداخت کامل مب

 باقی بماند؟.

شرایط خرید و  این کار جایز نیست، برای این که هر گاه طال فروخته شد از :جواب

]عدم انتقال کاال به  این کار فروش این است که کاال از فروشنده به خریدار منتقل شود، و

حرام است. بلکه فروشنده باید مبلغ کامل را دریافت کند سپس خریدار اگر  خریدار[

خواست طال را نزد او بگذارد و اگر خواست طال را بگیرد، ولی اگر خریدار مقداری پول 

نفروشد و خریدار برود و باقیمانده پول را بیاورد و عقد  را گذارد تا فروشنده طالگرو ب

قرارداد را تمام کند، بعد از آن این کار جایز است، برای اینکه هیچ قراردادی قبل از 

 .2شودحاضر بودن مبلغ بسته نمی

ته خرد و مقداری از مبلغ آنرا پرداخت نکرده است و گف: کسی که طالیی میسوال

 ت؟.آورم، حکم او چیسباقیمانده آنرا هر وقت که توانستم می

جواب: این کار جایز نیست و اگر این کار را انجام بدهد، این عمل در مقابل مبلغی از 

دربارة بقیه  وگیرد صحیح است، کل قیمت شیء مورد معامله که از خریدار تحویل می

درباره خرید و فروش طال و  صپیامبرزیرا  ،مبلغ )که از او نگرفته است( صحیح نیست

اگر ]خرید و فروش طال نقره[ » ،«بیعوا کیف شئتم إذا کان یداً بید»: اند کهنقره فرموده

 .3«دست به دست بود، هر طور که خواستید آن را خرید و فروش کنید
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پس خواهر عزیزم مواظب اموالت باش تا به هیچ کدام از انواع مختلف ربا آلوده 

از تو درباره راههای کسب و خرج اموالت  در روز قیامت به یاد داشته باش کهنشود، و 

ای ندارند مگر که مال فرزندان ]برای انسان[ فایدهاست روزی  آن روز، .سوال خواهد شد

چه در حدیثی که قبالً ذکر شد کسی که با قلبی مطمئن در نزد خداوند حاضر شود، چنان

سوال از او مالش ] دربارة... و » ،«أین اکتبسه وفیم أنفقه وماله من... » :]نقل شده است[

 .«رده و در چه راهی خرج کرده استدست آوه شود[ که از کجا بمی

  .ای؟!سپس آیا برای این سوال جوابی آماده کرده

 اجتناب از اسراف کردن :ثانیاً

روی و عدم که در زندگیمان باید طبق آن عمل کنیم میانه اسالم اصلی انینیکی از قو

 باشد.لباس پوشیدن و خودآرایی میهای زندگی مخصوصاً در اسراف در تمامی جلوه

که بسیاری از ما فریب  کنیممتأسفانه مشاهده میبا یک نگاه گذرا به وضعیت خودمان 

ایم تا حدی که پیروی از مد خریدن لباسهایی با مارک خارجی و گران قیمت را خورده

د این مارکها با هر قیمتی که باشد، عادت بسیاری از ما شده است. روز و خرید بیش از ح

باعث شده است  را به همراه دارد و اسراف در تزیینات معموالً اسراف در خرید لباس

و  کاالهای فروشندگان طال، جواهر، ساعت و دیگر کاالهای تجمالتی آن چنان متقاضیان

 ای نداشته است!.بقهقبالً چنین سافراوانی پیدا کنند که  مشتریان

اختصاص  را بلکه در بین ما کسانی هستند که برای هر لباسی جواهر متناسب با آن

مناسبت  اختصاص دارد آن را فقط در آن یک مناسبت هو هر لباس جدیدی تنها ب ،اندداده

پوشند! حتی کمدهای لباس و تزیینات تاب تحمل محتویات پوشند و دیگر نمیمی

ا در این دنیا مثل مسافر آوری.... که مند! خواهر عزیزم آیا بیاد نمیخودشان را ندار

 هستیم؟!.

ما را مأمور کاری  صپیامبر :در بستر مرگ بود، گریه کرد و گفت سزمانی که سلمان

، و آن ]ماموریت[ این بود که هر کدام از ما از انجام ندادیمکردند پس ما آن ماموریت را 
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: به آنچه که 1یک مسافر به همراه داشته باشیم. سپس گفتمال دنیا به اندازه توشه 

سی و  یا از دارایی[ به جا گذاشته بود نگاه کردیم که قیمت آن بیست و چند س]سلمان

 .2چند درهم بود

کجاست؟ و چه مقدار از مال دنیا از  سدانستیم که ما کجاییم و آن ]صحابی[ کاش می

ور خواهیم بود؟ ای دوست من غفلت غوطه گذاریم؟ و تا کی در خوابخود به جا می

گیری .... که این مال امانتی است که بر گردن ما است و در روز قیامت که آیا در نظر نمی

 ز ما درباره آن سوال خواهند کرد.روز حسرت و پشیمانی است ا

پرسیده شد: آیا صحیح است که انسان در روز  ::وقتی که از شیخ عبدالعزیز بن باز

 .گیرد؟ار میبه خاطر لباسی که پوشیده است مورد بازخواست قرقیامت 

از انسان  همانگونه که در حدیث شریف نقل شده است، جواب دادند: بله، :: ایشان

 .3«شوددست آورده و در چه راهی خرج کرده سوال میه درباره مالش که از کجا ب

دلیل که خداوند دوست  با این :پرسیده شد ـ حفظه اهلل ـ از شیخ دکتر صالح فوزان

کنند، بعضی از زنان برای خرید لباسها و د که بندگانش از نعمتهایش استفاده میدارد ببین

 .دهید؟کنند، شما در این باره چه توضیحی میخرج می مبلغ هنگفتی را جواهراتشان

کسی که خداوند مال حاللی به او  :چنین جواب دادند که –حفظه اهلل تعالی  –ایشان 

طا کرده است، پس خداوند به او نعمتی ارزانی داشته است که باید شکر آن را به جا ع

آورد، که این کار با بخشش کردن مال و خوردن و پوشیدن که از روی اسراف و فخر 

روی در خرید وسایل، زیاده مانندبعضی از زنان  اعمال .گیردفروشی نباشد صورت می

فروشی و همراهی با تبلیغات تولید کنندگان و بیشتر آنها هیچ دلیلی به جز فخر 

فروشندگان کاالها ندارد. همه اینها اسراف و تبذیر است و موجب از بین رفتن اموال 
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روی کند است که از آن نهی شده است. بر زن مسلمان واجب است که در این زمینه میانه

شدن از منزل روی در آرایش کردن مخصوصاً هنگام خارج و از خودآرایی و زیاده

 .1خودداری نماید

قبل از اینکه برای خریدن لباس و جواهراتی که حمل آنها راحت است  !خواهر عزیزم

من » :را در نظر داشته باش که ص، گفتار پیامبرتصمیم بگیریهای باالیی دارند و قیمت

 علی رؤوس الخالئق ةترک اللباس تواضعاً هلل وهو یقدر علیه دعاه هللا یوم القیام

کسی که از پوشیدن لباسی به خاطر »، 2«یمان شاء یلبسهاحتی یخیره من أی حلل اإل

تواند آن را بپوشد، خداوند او را تواضع در برابر خداوند خودداری کند، در حالی که می

خواند و به او اجازه انتخاب هر کدام از در روز قیامت از بین تمام مخلوقات فرا می

 .«دهداهد بپوشد، میخومان که میلباسهای ای

روی در خرج کردن اموال برای خرید بیش همواره این نکته را در نظر بگیریم که زیاده

از حد نیاز لباس و وسایل زینتی و دیگر ضروریات زندگی، چیزی جز اسراف نیست که 

 ﴿: خداوند در قرآن ما را از آن بر حذر داشته است               

        ﴾. [ :21اإلسراء]. 

تبذیرکنندگان برادران شیاطینند )چرا که نعمتهای خدا را کفران مىکنند( و شیطان، »

و تمام توان خویش را در فساد و نافرمانی از ) در برابر پروردگارش بسیار ناسپاس بود

راف هم فساد و نافرمانی است، از آن خویشتن را بر حذر دارید تا گذارند. اسخدا می

 .«(به شمار نیائید و با ایشان در آخرت به دوزخ نیفتید طینشیاهمچون 

به اعمال خودمان باید با خودمان  حساب اعمال ما رسیدگی کنند هپس قبل از اینکه ب

به دست نفس برای رسیدن  با در اختیار قرار ندادن زمام امور و تالش کنیم که رسیدگی

 .پیروی از لذتهای زودگذر دنیا را، ترک کنیم هایش.به خواسته
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یا معشر النساء تصّدقن ولو من » :را به یاد بیاوریم صباید همواره حدیث رسول اهلل

 .1«ةحلیکن  فإنکن  أکثر أهل جهنم یوم القیام

ی اینکه در روز قیامت بیشتر ای زنان صدقه بدهید و حتی اگر از زینتهایتان باشد، برا»

 .«تیدأهل جهنم شما هس

 پرهیز از پیروی از دیگران :ثالثاً

تر از آنها نیست، و همیت این بخش اگر از دو بخش قبلی بیشتر نباشد، کم اهمیتا

باشد که این کار منظور از آن عدم الگو برداری و مشابهت با دیگران در ظاهر و باطن می

کسی که از »، 2«من تشبه بقوم فهو منهم» :صموده کلی پیامبرحرام است مطابق با فر

 .«ی تقلید کند، از جمله آنها استگروه

  :تقلید دو نوع است

 الف( مشابهت با غیر مسلمانان. 

 ب( خود را به شکل مردان در آوردن. 

 

 

 الف( مشابهت با غیر مسلمانان 
کنند، گرفتار با آن زندگی می از نتایج شکست روحی که بسیاری از زنان و دختران امروز

 :شدن آنها به مشابهت با غیر مسلمانان در جوانب مختلف زندگی از جمله بارزترین انواع آن

 باشد. لباس و آرایش می
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هماهنگی در ظاهر  و آنچه که ـ در اینجا ـ باید به آن توجه کرد این است که تقلید یا

 1/انطور که شیخ االسالم ابن تیمیههم شود.میدر باطن  آرامی موجب همسان شدنبه 

باشد، در اشاره کرده است، که از ثمرات آن به وجود آمدن تدریجی محبت در قلب می

پاشد! دوستی، این صورت قیدهای دوستی و صداقت در بافت عقیده کم کم از هم می

صداقت و محبت به خاطر خداوند و متنفر شدن به خاطر خداوند از مهمترین عوامل 

 .«هللا يیمان الحب فأوثق عری اإل»فرمایند: می صایمان هستند و پیامبر دهسازن

شدن برای رضای  محکمترین نشانه ایمان دوست داشتن به خاطر خداوند و متنفر»

 .«باشدخداوند می

پس دوست داشتن به خاطر خداوند باید شامل هر کسی شود که در داخل دایرة 

مکانی  شود که در هر زمان وخداوند شامل کسی می و متنفر شدن به خاطر ،توحید باشد

 از دایره ایمان خارج شود.

است  های تقلید زنان از غیر مسلمانان در زمینه لباس که امت به آن دچار شدهاز نمونه

و در دوران اخیر بین دختران جوان نمایان شده است، پوشیدن لباسهای قرمز رنگ و 

 ـجشن کشیش والنتاین  ـریه( بزرگداشت جشن عشق فو 11تبادل گلهای قرمز در روز )

و  ،باشد که تمام جزییات و کلیات آن حرام است، برای اینکه شبیه جشنهای کفار استمی

شیخ االسالم )ابن تیمیه( صورتهای مختلفی از مواردی که متعلق به جشنهای کفار 

برای مسلمانان »اند: گفته :اند، ایشانشوند، شرح دادهباشد و مسلمانان به آن دچار میمی

د آنها است تقلید کنند، نباید از اعیاکه مخصوص  امورینیست که از کفار در مورد  جایز

و روشهای مرسوم زندگی و  ،غذا و لباس و غسل و آتش روشن کردن آنها تقلید کنند

ه از فروختن چیزهایی ک .و مثل آنها سور بر پا کنند و هدیه بدهند ،عبادت را تغییر بدهند
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ترغیب کردن کودکان به بازیهایی که  .شود حرام استآنها برای چنین کارهایی استفاده می

 .1باشددهند و همچنین خود آرایی به روش آنها حرام میآنها در این اعیاد انجام می

به طور کلی بهتر است که ما به دین خودمان افتخار کنیم و در ظاهر و باطن متکی به 
دمان باشیم، و از روش غیر مسلمانانی که بر صفحه تلویزیون یا در شخصیت اسالمی خو

گوید: نباید از می :: شوند پیروی نکنیم. شیخ محمد بن صالح بن عثیمینمجالت ظاهر می
کنند باید کنترل شوند، مجالت لباس پیروی کرد و این مجالت که لباسها را عرضه می

گونه لباسها به علت تنگی و .... باعث ظاهر  زیرا ]پوشیدن[ هر لباسی حالل نیست، و این
که مخصوص کفار  هستندلباسهایی  جزو شوند وها و نمایان شدن بدن میشدن عیب

: و تقلید از کفار حرام استفرموده است، الگوبرداری  صباشد. همانگونه که پیامبرمی
، پس من به «استکسی که از گروهی تقلید کرد از جمله آنها »، «من تشبه بقوم فهو منهم»

کنم بهتر است که از همه مسلمانان به طور عموم و به ویژه خواهران مسلمان توصیه می
و موجب  ،است ]پوشیدن[ این لباسها اجتناب کنند زیرا این امر تقلید از غیر مسلمانان

شود. روی آوردن زنان به لباسهای مد روز، غالباً هایی از بدن میظاهر شدن قسمت
ییر آداب و رسوممان است که دینمان پیروی از آداب و رسوم دیگران به ویژه مستلزم تغ

 .2«غیر مسمانان، حرام کرده است
 
 
 

 مظاهر تقلید از غیر مسلمانان در خودآرایی
 از جمله آنها برای مثال: 

                                           

 (.25/321، )«مجموع الفتاوی»کتاب  -1
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قرار دادن حلقه ازدواج در دست راست و انتقال آن به دست چپ در شب  -1

 زفاف.

رسم قدیمی مسیحیان بوده است، بدین صورت که داماد حلقه این کار در اصل یک 

گوید: قسم به پدر، بعد گذارد و میازدواج را روی انگشت شست دست چپ عروس می

گوید: قسم به پسر، بعد آن را روی سر گذارد و میحلقه را روی سر انگشت سبابه می

که آمین گفت در گوید: قسم به روح القدس، و زمانی گذارد و میانگشت وسط می

 .دهد!او قرار می 1بنصر مرحله آخر حلقه را در انگشت

شود این است که یک رگ از دالیلی که برای گذاشتن حلقه در دست چپ گفته می

 !.2خونی که مستقیم به قلب وصل است در این دست قرار دارد

هیچ  د ]این است که[ بسیاری از ما به این رسم اشتباه کهرچیزی که جای تاسف دا

ترین اعتقادات از اصلیاین امر پایه اسالمی ندارد پای بندیم، و همان طور که قبالً گفتیم 

 باشد.می ىنصارباطله 

و  ـن پیروی از این اعتقادات باطل نیست ـ العیاذ باهلل ـممکن است بگویند: منظور م

 ط یک عادت اجتماعی است نه بیشتر.فق

و سنت چیزی که مشروعیت استفاده از حلقه را آیا در کتاب  :گویم کهدر جوابش می

و دختران ایشان و زنان صحابه رضوان  صتعیین کرده باشد، وجود دارد؟ آیا زنان پیامبر

  .اند؟این کار را انجام داده ،اهلل تعالی علیهن أجمعین

ی از اعتقادات اهل سنت و جماعت نیست؟ آیا ما زئدر ادامه آیا دوستی و صداقت ج

﴿: فرمایندخالفت با غیر مسلمانان در روش زندگیمان نیستیم؟ خداوند میخواستار م     

                                           
 نامند.یى که بین انگشت وسطى و انگشت کوچک است، و آنرا انگشت انگشتر مر: انگشتصُنْبُ -1

 ، تالیف شیخ آلبانی مراجعه شود.123، ص «آداب الزفاف»برای کسب اطالع بیشتر به کتاب  -2
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             ﴾. [51 :]املائدة. 

را به دوستی نگیرید ]و به طریق اولی آنان را به  ىنصارای مومنان! یهودیان و »

ان و دیگرند. ]و در دشمنی با شما یکس سرپرستی نپذیرید[. بعضی از آنها دوست گروه

بیگمان او  رپرستی بپذیرد[برابرند[ هر کس از شما با ایشان دوستی ورزد ]و آنان را به س

]به سوی ایمان[  را ىافراد ستمگرچنین تردید خداوند آید. بیاز زمره ایشان به شمار می

 .«کندهدایت نمی

اب و از آدبرگرفته وقتی که این عادت اجتماعی پایه شرعی ندارد پس در حقیقت 

 باشد.رسوم غیر مسلمانان می

و برای ما جایز نیست که از  ،داده شود در این صورت صحیح نیست که به ما نسبت

کسی که از »، «من تشبه بقوم فهو منهم»فرماید: می صآن پیروی کنیم. زیرا پیامبر

لیس منا من تشبه »فرمودند:  ، و همچنین پیامبر«گروهی تقلید کرد از جمله آنهاست

مسمانان[ تقلید کسی که از غیر از ما ]»، 1«بغیرنا، ال تشبهوا بالیهود وال بالنصاری ...

 .«یهود و نصاری تقلید نکنید ....کند از ما نیست، از می

: ستفاده از حلقه چنین آمده است کهدرباره حکم ا :: بن باز در فتاوای شیخ عبدالعزیز

کند که وجود ندارد، و ترک آن بهتر است و فرقی نمی اساسی برای این کار در شریعت

. بلکه استفاده از حلقه تا حدی مهم و 2ز دیگری باشدحلقه از جنس نقره باشد و یا از چی

 ممکن است به حد شرک برسد!.خطرناک است که 

برای مردان و زنان  استفاده از حلقه»اند: گفته :: عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

یک بدعت است، و شاید از کارهای حرام باشد، به این دلیل که بعضی از مردم معتقدند 

                                           
 قسمتی از حدیثی که ترمدی آن را تخریج کرده و آلبانی حسن شمرده است. -1

 (.1/252، )«فتاوی إسالمية»: در کتاب از فتوای شیخ قسمتی -2
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شود بعضی از و گفته می ،شوداعث ادامه پیدا کردن محبت بین زن و شوهر میکه حلقه ب

نویسند، آنها اسم همسر را بر روی حلقه شوهر و اسم شوهر را بر روی حلقه همسر می

شرک است. زیرا آنها به  یکی از انواع خواهند عالقه ما بین آنها بیشتر شود و اینگویا می

ه خداوند آن را نه در تقدیر و نه در شریعت به عنوان یک اند کامری اعتقاد پیدا کرده

 حلقه با دوستی و محبت وجود دارد؟.ای بین این پس چه رابطه .وسیله قرار نداده است

سر ه زوجهایی که حلقه دارند ولی در گرفتاری و نگرانی و سختی بچه بسیارند 

ک است و حتی بدون پس حلقه به خاطر وجود این عقیده فاسد نوعی از شر .برندمی

 نصارىداشتن این عقیده، ]این کار[ تقلید از غیر مسلمانان است، به این دلیل که حلقه از 

موجب ایجاد گرفته شده است و بر این اساس بر مؤمن واجب است از هر چیزی که 

 .1«شود پرهیز کندمیدینش  خلل

 نردن موها به سبک موهای زنان غیرمسلماکوتاه کردن و مرتب ک -2

باشد، و از جمله مسایلی که در بین ما ]زنان[ شایع شده است: کوتاه کردن مو می

دهند ولی همه آنها هم رأی هستند که کوتاه کردن مو به منظور علماء درباره آن نظر می

 ار[ حرام است.]از کف دتقلی

کوتاه کردن مو براساس مدلهای  درباره حکم ـ حفظه اهلل ـ از شیخ صالح فوزان

 اند: چنین فتوا داده ـ حفظه اهلل ـ رفته شده از غرب پرسیده شد، در جواب، ایشانگبر

اگر کوتاه کردن مو به دلیل تقلید از زنان کافر و فاسق باشد، شکی در حرام بودن آن »

نیست، هر چند که بین زنان مسلمان شیوع داشته باشد، بدین علت که اصل آن که تقلید 

 زیر رسول اهللسازد، و شایع بودن ]این عمل[ آن را مباح نمیباشد کردن است، حرام می

کسی که از گروهی تقلید کرد از جمله »، «من تشبه بقوم فهو منهم» :فرمایدمی ص

کسی که از غیر از ما »، «لیس منّا َمن تشبّه بغیرنا» ص اندو فرموده «آنهاست

                                           

 (.1/252، )«فتاوی اسالمية»قسمتی از فتوای شیخ : در کتاب  -1
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کلی این است که هر رسمی که . و قاعده «]مسلمانان[ تقلید کند از ما ]مسلمانان[ نیست

مخصوص کفار است، انجام دادن آن بخاطر تقلید از آنها جایز نیست، برای اینکه تقلید 

باشد. و کردن از آنها در ظاهر، نشاندهنده وجود محبت ]نسبت به آنها[ در باطن می

 ﴿: فرمایندمیخداوند                       ﴾. 

 .[51]املائدة: 

]و آنان را به طرح دوستی و پیمان با آنها بریزد،  ]کفار[ هر کسی از شما با ایشان»

چنین رود و شک نیست که خداوند سرپرستی بپذیرد[ بیگمان او از زمره ایشان بشمار می

و پیروی کردن از آنها، ]بخاطر[ دوست « کندافراد ستمگر را ]به سوی ایمان[ هدایت نمی

 .1«باشدهای دوست داشتن، تقلید کردن از آنها میو از نشانه ،داشتن آنها است

برای زن جایز : »اندر فتوای دیگری به تفصیل گفتهد ـ حفظه اهلل ـ شیخ صالح فوزان

رد. زیرا نیست که موهای پشت سرش را کوتاه کند و موهای دو طرف سر را بلند نگهدا

زیرا که مو بخشی از زیبایی  .ای استشود و کار بیهودهاین کار باعث بد ترکیب شدن می

های همچنین کوتاه کردن مو براساس مدل .باشد، و الگو گرفتن از زنان کفار استزن می

که  (دیانا)باشد جایز نیست، مثل مدل موی مختلفی که به اسم زنان کافر و یا حیوانات می

تقلید از زنان کافر و حیوانات  (.موشی)یا  (شیری)و مدل موی  ،زن کافر است اسم یک

ای است نسبت به موی زن که بخشی ]در مدل مو[ به این خاطر حرام است که کار بیهوده

 .2«شوداز زیبایی او محسوب می

 استفاده از کاله گیس -3

استفاده از  ،باشدع میاز جمله مواردی که استفاده از آن برای تزیین موی زنان ممنو

عبارت است از موی مصنوعی که بعضی از خانمها از آن  آن و .باشدکاله گیس می

                                           

 (.2/516، )«فتاوی المرأة المسلمة»قمستی از فتوای شیخ فوزان ـ حفظه اهلل ـ در کتاب  -1

 (.2/511، )«فتاوی المرأة المسلمة»فتوای شیخ فوزان ـ حفظه اهلل ـ در کتاب  -2
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کند که بیند گمان میو کسی که آن را می داردکنند و مدلها و رنگهای مختلفی استفاده می

موی طبیعی است. نظر به اینکه این مورد نیز در دایره تقلید از زنان غیر مسلمان قرار 

و حتی با چشم پوشی از انگیزه آن و اگر چه این کار به منظور آراستن خود  ،گیردمی

برای همسر باشد، باز هم این کار حرام است. همانطور که در فتوای هیئت عالی افتاء نقل 

 :است شده

 : حکم استفاده زن از کاله گیس به منظور آراستن خود برای همسرش چیست؟ سوال

نفر  وسیله چیزی که، هر دوه وجین بهتر است که خودشان را بجواب: هر کدام از ز

کار باید  ولی این .کند، خود را زیبا کنندآنها دوست دارند و عالقه بین آنها را بیشتر می

داند، باشد نه آنچه که حرام است. استفاده از در حدودی که شریعت اسالم آنرا مباح می

یدا کرده است و آنها در استفاده کردن از آن و کاله گیس بین زنان غیر مسلمان رواج پ

خودآرایی با آن شهرت دارند. تا حدی که جزیی از ظاهر و قیافه آنها شده است، پس 

استفاده کردن از آن برای زن مسلمان و آراستن خود با آن، اگر چه برای همسرش باشد، 

من »اند: ه است و فرمودهآنرا ممنوع کرد صباشد، و پیامبرباز هم تقلید از زنان کافر می

و این دستور  «کسی که از گروهی تقلید کرد از جمله آنهاست»، «تشبه بقوم فهو منهم

آنرا ممنوع کرده و کسی که آن  صکند، که پیامبردرباره کاشتن مو، شدت بیشتری پیدا می

 .1«کند، لعنت کرده استکار را می

 

 رنگ کردن و مش کردن مو -9

در جامعه زنان رواج پیدا کرده است رنگ کردن مو به مدلها و از جمله مواردی که 

 رنگهای مختلف است. 
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موردی که در این زمینه مشروع است، رنگ کردن موی سفید با رنگی بجز رنگ سیاه 

 .1«روا الشیب وال تشبهوا بالیهود والنصاریغیّ »: صباشد، طبق این فرموده پیامبرمی

 .«دیتقلید نکن نصارىو  یان]در این کار[ از یهود ]رنگ[ موی سفید را تغییر دهید و»
 .2«تقربوه السواد روا الشیب والغیّ »اند: و فرموده

 .«تغییر دهید و آنرا سیاه نکنید ]رنگ[ موی سفید را» 

حفظه  ـ حکم شرعی حالتهای رنگ کردن مو برای آراستن را دکتر شیخ صالح فوزان

  :انددر فتوای زیر بیان کرده ـ اهلل

طالیی(  ،ال: حکم رنگ کردن تمام مو با یکی از رنگهای )قرمز، زرد، سفیدسو

 چیست؟ و حکم مش کردن مو چیست؟.

اند که عبارت )مش کردن مدلی است که از غرب وارد شده و زنانمان آنرا پذیرفته

باشد، های پراکنده مو، با رنگی که مخالف رنگ ]اصلی[ مو میاست از رنگ کردن دسته

شود، قسمتی از آن رنگ طبیعی ید یا قرمز یا طالیی. در نتیجه مو رنگارنگ میسف :مانند

 دارد و قسمتی دیگر رنگ مصنوعی دارد(. 

جواب: رنگ کردن موی سفید مستحب است مگر با رنگ سیاه، مثالً با حناء و وسمه 

الشیب روا هذا غیّ »: صو .... ولی سیاه کردن موی سفید جایز نیست، بنا به فرموده پیامبر

. این حکم برای «]رنگ[ موی سفید را تغییر دهید و آنرا سیاه نکنید» ،«ه السوادووجنب

 زن و مرد مشترک است. 

اما در مورد موهایی که سفید نیستند، پس به همان شکل و وضعیت اصلی و طبیعی 

ولی اگر بد رنگ باشند، برای بدست  ،شوندمانند و تغییر داده نمیخودشان باقی می

اما موی طبیعی که،  .برنددن رنگ مناسب، با رنگ کردن، این زشتی مو را از بین میآور

زیرا دلیلی برای رنگ  .گذارندرا به حالت طبیعی خود باقی می رنگ آن زشت نیست، آن

                                           
 أحمد و آلبانی آنر صحیح شمرده است. -1

 أحمد و آلبانی آنرا صحیح شمرده است. -2
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کردن آنها وجود ندارد. اگر رنگ کردن مو به روشی باشد که تقلید از زنان کافر و مدهای 

در حرام بودن آن نیست و فرقی ندارد که کل موها یک رنگ  ، شکیشمرده شودوارداتی 

 .1ست(ازده شده باشند یا رنگارنگ باشند، )که همان مش کردن 

 بلند کردن ناخن و الک زدن -5

دار که الک نام دارد در بین بلند کردن ناخن دستها و آغشتن آنها به رنگهای جرم

لما به عدم مشروعیت این کار فتوی بسیاری از زنان رواج پیدا کرده است. بعضی از ع

 این فتواها چنین است:  هایی ازنمونهاند. داده

  .: کوتاه نکردن ناخنها بیشتر از چهل روز چه حکمی دارد؟سوال

که فطرت آنها از  ـ جواب: اگر کسی که این کار را انجام داده به علت پیروی از کفار

 صاین کار حرام است، زیرا پیامبرنماید، اقدام به این کار  ـ راه درست منحرف شده است

د از جمله نمایکسی که از گروهی تقلید » ،«من تشبه بقوم فهو منهم»اند: فرموده

 .«آنهاست

اما اگر کسی که ناخنهایش را بیش از چهل روز نگه داشته است دلیلی به جز پیروی از 

مخالف با آنچه که خواهش درونی نداشته باشد، این کار او مخالف با سرشت طبیعی و 

 .2باشداند میبرای امتشان تعیین کرده صپیامبر

چیست؟ با این آگاهی که قبل از الک  ناخن: حکم بلند گذاشتن و الک زدن به سوال

 کنم. گیریم و بعد از بیست چهار ساعت آنرا پاک میزدن وضو می

ت که نقل شده اس صجواب: بلند گذاشتن ناخنها خالف سنت است، و از پیامبر

بط وقلم خمس: الختان، واالستحداد، وقص الشارب، ونتف اإل ةالفطر»: اندفرموده
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و کوتاه  ،و ازاله موی عورت ،پنج مورد ]جزیی از[ فطرت هستند: ختنه کردن» ،«ظافراأل

 .«و کوتاه کردن ناخنها و کندن موهای زائد زیر بغل، ،کردن سبیل

نقل شده  سروز جایز نیست و از أنس به تاخیر انداختن این کارها بیشتر از چهل

بط قص الشارب وقلم الظفر ونتف اإل يف صوق ت لنا رسول هللا» :انداست که گفته

 .«ةً نترک شیئاً من ذلک أکثر من أربعین لیل ال  أ ةوحلق العان

درباره کوتاه کردن سبیل و گرفتن ناخن و کندن موهای زاید زیر بغل و  صپیامبر»

رای ما تعیین کردند که هیچکدام از آنها را بیشتر از چهل شب به تاخیر ازاله موی عانه، ب

 باشد. به حیوانات و بعضی از کافران میشدن ، زیرا بلند گذاشتن آنها شبیه «نیندازیم

و هنگام وضو گرفتن باید آنرا  ،، ترک کردن این کار بهتر است«به ناخن الک زدن»أما 

 .1شوداخن میمانع رسیدن آب به ن زیراپاک کرد، 

 های تقلید زنان از مردانب( نمونه

 پوشیدن لباسهای مردانه -1

از جمله کارهایی که برای زنان حرام است: پوشیدن هر لباسی که شکل آن مانند 

 لباسهای مردانه مثل پیراهن، باشد. 

ای که شبیه درباره حکم پوشیدن لباسهای زنانهـ  حفظه اهلل ـ از دکتر شیخ صالح فوزان

  .لباسهای مردانه است، برای زنان پرسیده شد؟

 در جواب گفتند:  ـ حفظه اهلل ـ ایشان

زنانی را که از مردان تقلید  صو پیامبر ،لباس زنانه شبیه لباس مردانه باشدنباید 

تقلید کردن زن از مرد در  .اندگیرند، لعنت کردهکنند، و قیافه و ظاهر مردانه به خود میمی
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که در عرف هر جامعه از نظر نوع و توصیفات آن به  را که زن لباسهاییلباس این است 

 .1مردان اختصاص دارد، بپوشد

 پوشیدن شلوار -2

ع پوشیدن شلوار در بین وایم، شیی که در سالهای اخیر به آن دچار شدهیاز مصیبتها

و های متوسط زنان جامعه است. این نوع لباس با شخصیت زن مسلمان بیگانه است هگرو

  .گردد!باشد، میباعث ترک حیایی که راز زیبایی زن می

 اند، برای مثال:علما درباره حکم پوشیدن شلوار فتواهای بسیاری داده

  .: آیا جایز است که زنان مانند مردان، شلوار بپوشند؟سوال

و این کار  .کندجواب: زن نباید لباسهای تنگ بپوشد، برای اینکه بدنش را مشخص می

اند، نمایان برانگیز است و شلوارها غالباً تنگ هستند و اعضاء بدن را که پوشاندهفتنه 

زنانی که  صسازند، همچنین شلوار پوشیدن زنان، تقلید آنها از مردان است و پیامبرمی

 .2اندکنند، لعنت کردهخود را شبیه مردان می

زنان ]مسلمان[ : مد جدیدی که بعد از شیوع آن در غرب، هم اکنون در بین سوال

باشد که با استقبال زیادی از طرف آنها ه است، پوشیدن شلوارهای تنگ میدرواج پیدا کر

 رو شده است، حکم این مساله چیست؟.روب

باشد و جواب: برای زن پوشیدن چیزی که تقلید از مردان و یا تقلید از زنان کافر می

دهد و باعث جلب توجه ان میهمچنین پوشیدن لباسهای تنگی که اعضای بدن او را نش

و در نتیجه شلوار که تمام این ممنوعیتها را به همراه دارد، پوشیدن  .شود، جایز نیستمی

 .3آن برای او جایز نیست
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ای را درباره این موضوع، مساله :: و در فتوای عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

: و حتی اگر انداطالع هستند، و گفتهه آن بیاند که بسیاری از زنان نسبت بتوضیح داده

دلیل اینکه تشخیص دادن هر کدام از پاها از یکدیگر دارای ه شلوار گشاد باشد، باز هم ب

نبودن است، ]پوشیدن آن جایز نیست[ و دیگر اینکه این ترس وجود  پوشیدهوجهی از 

که شلوار از دارد که ]پوشیدن شلوار گشاد[ تقلید زنان از مردان باشد، به این دلیل 

 .1لباسهای مردانه است

ماند! پس هنگامی که پوشیدن شلوار به هر آیا بعد از این مجالی برای تفکر باقی می

صورتی که باشد، و حتی اگر شلوار گشاد باشد، جایز نیست، و دیگر چه اصراری بر 

جز  پوشد،کنیم؟ و کسی که آن را میپوشیدن آن است؟ و چرا از ترک آن شانه خالی می

آورد؟ مثل گناه پوشیدن شلوار، و گناه چشمهای گناهان پی در پی چه چیزی به دست می

 .کند!و گناه هر زن مسلمانی که در پوشیدن لباس از آن تقلید می ،کنندکه به آن نگاه می

 های تقلید زنان از مردان در خودآرایینمونه

 اوالً: کوتاه کردن مو مانند مردان

شود که غیر مسلمانان، با تاسف بسیار، مالحظه می سویاز وارداتی جریانهای میان در 

کنند که بعضی از دختران جوان اقدام به کوتاه کردن موهایشان به سبک موهای مردان می

 مشهور است. « اصالح مردانه»به اسم 

از مردان است و در فتوای عالمه  داین نوع کوتاه کردن مو حرام است، برای اینکه تقلی

 که در پایین ذکر شده آمده است:  :: محمد بن صالح بن عثیمین شیخ

  .: حکم کوتاه کردن مو برای زنان چیست؟سوال

این  باشد که مانند موی سر مردان بشود،تا حدی  کوتاه کردن موی سر اگرجواب: 

زنانی که خود را شبیه  صحرام و از جمله گناهان کبیره است، به این دلیل که پیامبرکار، 
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اند. ولی اگر کوتاه کردن موی سر به این حد نرسد، در مورد آن کنند، لعنت کردهردان میم

بین علما اختالف نظر وجود دارد، و قول مشهور عقیده امام احمد است که این کار را 

ه از قسمت چمکروه دانسته است، و کوتاه کردن موی سر را برای زن، چه از جلو سر و 

و زمانی که ]این کوتاه کردن مو[ به حدی برسد که شبیه  ،استپشت سر، مکروه دانسته 

موی سر مردان شود، و همچنین اگر زن موی سرش را مانند موی سر زنان کافر کوتاه 

کسی که » ،«من تشبه بقوم فهو منهم»فرموده است:  صباشد. زیرا پیامبرکند، حرام می

، زنی که لباس مردانه ستا . و دیده شده1«از گروهی تقلید کرد از جمله آنهاست

کند، در صحبت کردن و راه رفتن و دیگر پوشد و موهایش را مثل موی آنها کوتاه میمی

 اخالقهای منحرفی که، أکند! و منشحرکاتش، عمدی یا غیر عمدی مانند مردها عمل می

 هستند. زند، این امورسر می ناز بعضی از دخترا امروزه

یل که مورد لعن و نفرین هستند و باعث دوری از پس خواهر مسلمانم از این مسا

 شوند، پرهیز کن.ـ می عزوجل ـ رحمت خداوند

 پرهیز از محرمات :رابعاً

یکی از مهمترین مواردی که درباره لباس و آرایش در نظر گرفته شود، اجتناب از هر 

اشد. بکه دین حنیف اسالم آنرا در مورد لباس و آرایش حرام کرده است، می است چیزی

 که این امور دو دسته هستند.

 :الف: مواردی که پوشیدن آنها حرام است
زن مسلمان باید بسیار دقت کند تا از هر آنچه که خداوند در زمینه لباس و زینت 

 اند، فاصله بگیرد، برای مثال: حرام نموده

 پوشیدن لباسی که تصویر جانداری بر روی آن کشیده شده است:  -1
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ای است باشند. و این کار از اعمال ممنوعهداران، انسانها و حیوانات میمنظور از جان

اند، تا حدی که در جامعه شیوع پیدا کرده که بسیاری از زنان مسلمان آنرا دست کم گرفته

 :کافی است که فرمودند صاست، برای دست کشیدن از این کار فقط فرموده رسول اهلل

 .1«ةوال صوربیتاً فیه کلب  ةال تدخل المالئک»

 .«شوندسگ و تصویر باشد وارد نمیای که در آن فرشتگان به خانه»

طور  همان ،صورت مجسمه یا غیر آن باشدبه  که است حکم عکس شامل هر چیزی

  :در فتوای زیر به آن اشاره کرده است ::که شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

شامل مجسمه  فقط بودن تصویرحرام م: ایهاین قول به ما بسته که ما گفتکسی که »

بینیم که پوشیدن است، و ما می بستهبه ما دروغ  ،و چیزهای دیگر حرام نیستند ،شودمی

ها باشد و چه لباس باشد، حال چه لباس بچهلباسی که بر روی آن تصویر است، حرام می

های بزرگساالن، و عکس گرفتن برای یادگاری و دالیل دیگر جایز نیست، مگر برای کار

 .2«شناسنامه و گواهینامه ضروری که به عکس نیاز دارند، مثل گرفتن

گر او ـ موردی که موظفیم به آن اشاره کنیم این است که بسیاری از لباسهای کودکان 

که مادران هنگام خرید لباس  دارای تصاویر جانداران هستند، تا جاییـ همه آنها نگوییم 

شوند. تصاویر جانداران در بازار سرگردان می با نقشلباسهایی برای کودکانشان از کثرت 

ای کند، استقبال گستردهشاید دلیلی که بازرگانان را به توزیع چنین کاالهایی تشویق می

است که از طرف زنان با آن روبرو هستند! پس اگر هر زن مسلمانی از خرید لباسهایی که 

خودش و چه برای فرزندانش باشد،  تصاویر جانداران بر روی آنها وجود دارد، چه برای

چشم پوشی کند، آیا در این صورت از تجار انتظار استمرار توزیع چنین لباسهای حرامی 

 .د؟رومی
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 پوشانندلباسهایی که بدن را نمی -2

 ییکی از بزرگترین مصیبتهایی که امت اسالمی به آن دچار شده است: سهل انگار

که  باشد.های نازک میمانند لباس پوشیدن لباسهایی بسیاری از زنان و دختران مسلمان در

یا باز  ،خاطر کوتاه بودنه و یا ب ،کندرنگ بدن را ظاهر می و حجم وپوشانند بدن را نمی

و یا تنگی آنها حجم  ،شود که بعضی از اجزاء بدن نمایان شود، باعث میاین لباسها بودن

 سازد.نمایان میبدن را 

به خاطر  هلباس زنانه حجم مصیبتی را که امت، امروز هایگاهگذرا به فروش یبا نظر

 شود.اند برای ما مشخص میدچار آن شده بدان غریب بودن دین،

شود و به زبان حال به خدا قسم که اشک در چشمان هر مسلمان با غیرتی خشک می

های حضرت عایشه و حضرت آور شایسته جگر گوشهآیا این لباس شرم :گویدمی

کند، دار میهحآورد و جریاست؟ ]در این میان[ چیزی که قلب را به درد می مهفاطم

و اینکه آنها در  ،باشدشدت استقبال بسیاری از زنان مسلمان از این لباسهای زشت می

کنند! لباسهای بلندی که تا افتخار می به پوشیدن این لباسها مقابل محارمشان و زنان دیگر

و لباسهای  ،دهندلباسهای کوتاهی که تا زانوی پا را نشان میقسمت ران چاک دارند، و 

شود، و لباسهای تنگی که حجم عضوهای نازکی که همه اعضای بدن زیر آنها دیده می

آوری که سینه دهند، مثل اینکه هیچ لباسی نپوشیده باشند! و لباسهای شرمبدن را نشان می

دهد! پس تی لباسهایی که شکم را نشان مید! و حندهو پشت و دستها و رانها را نشان می

 که باید از چشمها پنهان بماند؟!. بعد از این چه چیزی باقی مانده

خواهر مهربانم ای گوهر گرانبها ... همیشه در نظر داشته باش که تو از طرف دشمنان 

را  ای تا تومورد هدف قرار گرفته ـ برهنه یا نیم برهنه ـ اسالم، به وسیله این لباسهای

   ﴿: و از صدف امنت خارج کنند ،ریشه کن کنند ﴾. [ 121: ةالبقر]. 

پس به آنها بر علیه  «از روی اشک و حسدی که در وجودشان ریشه دوانده است»

صنفان من »: انداز تو پنهان نماند که فرموده صخودت کمک نکن. و این حدیث پیامبر
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قوم معهم سیاط کأذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء کاسیات  أهل النار لم أرهما:

یجدن  وال ةیدخلن الجن ال ةالبخت المائل ةعاریات ممیالت مائالت رؤوسهن کأسنم

 .1«کذا وکذا ةریحها لیوجد من مسیر إن  ریحها و

گروهی که شالقهایی مانند دم گاو  :امدو گروه از اهل جهنم هستند که آنها را ندیده»

اند اند و ]در عین حال[ برهنهزنند، و زنانی که پوشیدهبه همراه دارند و با آنها مردم را می

کنند و مردها را به طرف خود جذب می ،کنندطرف مردها تمایل پیدا می به و زنانی که

]موی[ سر آنها مانند کوهان شتر، خمیده است، ]این دو گروه[ هرگز وارد بهشت 

سیار کنند در حالی که بوی بهشت از فاصله برا هرگز احساس نمی شوند و بوی آننمی

 .«باشددور قابل استشهام می

گویند که معنی این جمله می ءاند: علماگفته ::عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

نازک و یا کوتاه  ،این است که این زنها لباسهای تنگ (انداند و برهنهپوشیده)که 

 د.پوشنمی

این بوده است که آنها لباسهایی که  ـ رضی اهلل عنهن ـ زنان صحابه اعمال از جمله

اند، پوشیدهرسیده میرسیده و آستینهای آنها تا مچ دست می]بلندیشان[ تا قوزک پا می

اند که کف پوشیدهعالوه بر این هنگام رفتن به بازار، لباس بلندتر دیگری زیر آن می

اند. پس استفاده از کردهاینکه دستکش به دست میپوشانده است و یا دست را می

بوده است، با استناد به فرموده  ـ رضی اهلل عنهن ـ دستکش یکی از روشهای زنان صحابه

شود که اگر که زن هنگام احرام بستن، نباید دستکش به دست کند، معلوم می صپیامبر

ردن از آن در حالت احرام، استفاده از دستکش در آن زمان متداول نبود، نیازی به نهی ک

 .2«وجود نداشت

                                           
 مسلم. -1
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اما چیزی که در بین بعضی از طبقات متوسط زنان شایع شده این است که حد پوشش 

از حد عورت مردان در  د]یا همان عورت[ زنان، هنگامی که در میان زنان هستند، به تقلی

 عتباری ندارد.گفته هیچ دلیل و ا باشد که اینمیان خودشان، همان حد ناف تا زانو می

 چنین آمده است که:  :در فتوای شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

ر خانه به چه ها و عموها و برادرها د: حد پوشش ]عورت[ زن آزاد، برای داییسوال

 باشد؟.ای میاندازه

و گردن و ساعد و ساق پای خود  تواند صورت و سرجواب: زن برای محارم خود می

 .1ای دیگر را بپوشاندرا آشکار کند و قسمته

ـ توضیحات بیشتری ارائه شده  حفظه اهلل ـ و در فتوای زیر از دکتر شیخ صالح الفوزان

 است.

کنند که حد پوشش زن در میان زنان از ناف تا زانو بسیاری از زنان فکر می: سوال

باشد، پس بعضی از آنها در پوشیدن لباسهای بسیار تنگ و یا لباسهای بازی که می

کنند، توضیح شما دهد، تردیدی نمیمتهای زیادی از سینه و دستهای آنها را نشان میقس

 .در این باره چیست؟

شود، فروتنی و حیاست و اینکه الگوی جواب: آنچه که از زنان مسلمان خواسته می

خوبی برای خواهران مسلمانشان باشند. در میان جمع زنان آن مقدار از اعضاء خود را 

باشد و این کار خیلی بهتر است، که عادت زنان مسلمان پایبند ]به دین[ می آشکار کنند

برای اینکه سهل انگاری در آشکار کردن قسمتهایی که دلیلی برای آشکار کردن آنها 

حجابی ـ که حرام است ـ منجر شود، و به بیوجود ندارد، باعث سهل انگاری بیشتری می

 .2گردد. و اهلل اعلممی
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 شوند.گ و کوتاه دختران خردسال نیز به این مورد، ملحق میلباسهای تن

 : آمده است: :در فتوای عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین 

: بعضی از زنان که خداوند آنها را هدایت کند، بر تن دختران خردسالشان سوال

ادران را کند، و هنگامی که این مپوشند که ساق پای آنها را آشکار میلباسهای کوتاهی می

ایم و بعد از اینکه پوشیدهگویند: ما نیز قبالً این نوع لباسها را میکنیم، مینصیحت می

 .بزرگ شدیم ضرری برای ما نداشته است. نظر شما در این باره چیست؟

نظر من این است که بهتر است انسان چنین لباسهایی که کوتاه هستند به »جواب: 

دهند و برای که اگر به آن عادت کنند، این کار را ادامه میدخترانشان نپوشانند، برای این

شود، اما اگر از کودکی به داشتن حیا، عادت داده شوند، این حالت تا آنها عادی می

کنم این ماند. امری که خواهران مسلمانم را به آن توصیه میبزرگسالی در آنها باقی می

ن دین هستند، خودداری کنند و ها که دشمنااست که از پوشیدن لباسهای خارجی

پوشاند و آنها را با حیا دخترانشان را به بر تن کردن لباسهایی عادت بدهند که بدن را می

 .1«تربیت کنند، زیرا حیا جزیی از ایمان است

 های خارجی و یا تصویرهای حرام هستندلباسهایی که دارای نوشته -3

هایی ویر و شکلهایی مثل صلیب و یا جملهامروزه در بازارها، لباسهایی که دارای تصا

که به زبانهای بیگانه نوشته شده است و در بر دارنده معانی فاسد اعتقادی و اخالقی 

 گیری پخش شده است.اند، به طور چشمهستند، و با دین ما در تعارض

 : پرسیده شده است که: :از شیخ محمد بن صالح بن عثیمین 

جمالت انگلیسی بر روی آنها نوشته شده و این کلمات : پوشیدن لباسهایی که سوال

 آیا این کار حکم تقلید را دارد؟. شاید معانی بدی داشته باشند، حکم آنها چیست؟ و
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جواب: در ابتدا باید جمالت و یا حروفی که به زبانی، غیر از زبان مادری نوشته، 

قی داشته باشند، لباسهایی معانی آنها را سوال کنیم زیرا ممکن است معانی بد و غیر اخال

که بر روی آنها جمالت انگلیسی و یا جمالتی که به هر زبانی به جز زبان مادری نوشته 

غرضی این جمالت مطمئن شده است، پوشیدن آنها جایز نیست مگر اینکه شخص از بی

ه، و برای تکریم کافران نیست. زیرا ک ،کندو اینکه به شرافت انسان خللی وارد نمی ،شود

ها گاهی برای تجلیل از کفاری مثل بازیکنان فوتبال، بازیگران، مخترعان و ... این نوشته

شود. پس اگر بر روی لباسها چنین مواردی وجود داشت، پوشیدن آنها حرام استفاده می

است. به همین دلیل قبل از پوشیدن چنین لباسهایی باید معنای کلمات نوشته شده بر 

 .1«روی آنها را پرسید

پس خواهر مسلمانم، قبل از خریدن لباسهایی که کلمات بیگانه بر روی آنها نوشته 

شده است، دقت کن تا معنای آنها را متوجه شوی، تا با این کار برای دشمنان اسالم، در 

 گمراه کردن و خدشه وارد کردن به شرافتمان، فرصتی به وجود نیاوریم.

 نها حرام استدوم: مواردی که خودآرایی به وسیله آ
ناپذیر برای زن مسلمان، در مورد دقت کردن او در آرایش و از جمله مسایل اجتناب

اش، این است که در پی چیزهای حالل باشد و از هر آرایش حرامی خودداری زیبایی

 کند. برای مثال: 

 برداشتن ابرو -1

گیری ر چشمابرو برداشتن از کارهای حرامی است که در بین زنان و دختران به طو

باشد، بنابر قول کلی عبداهلل بن رواج پیدا کرده است .... و از جمله گناهان کبیره می

کنند و زنانی که که گفته است: زنانی که بر روی بدن دیگران خالکوبی می سمسعود
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دارند و زنانی که برای زیبایی شود و زنانی که ابرو برمیخالکوبی بر روی آنها انجام می

دهند، کنند و آفرینش خداوند تعالی را تغییر میانهای خود فاصله ایجاد میبین دند

بر آنها لعنت  صخداوند بر آنها لعنت فرستاده و من چرا نباید کسانی را که پیامبر

﴿اند، نفرین کنم و در قرآن آمده است که فرستاده       ﴾. [1 :الحشر]. 

 .1«ه پیغمبر برای شما ]از احکام الهی[ آورده است اجرا کنیداموری را ک»

 حتی اگر برداشتن ابرو به منظور خودآرایی برای همسر باشد ]ممنوع است[.

اند، هنگامی که درباره حکم : فتوی داده:همانطور که شیخ محمد بن صالح بن عثیمین 

راحت شدن شوهر برداشتن ابرو مخصوصاً وقتی که ابروها پهن هستند و باعث نا

آراستن خود برای شوهر درست  شوند، از ایشان پرسیده شد که: آیا این کار به منظورمی

 است؟.

کسی را که ابروی  صایشان: جواب دادند که: برداشتن ابرو جایز نیست و رسول خدا

خواهد تا ابروی او را بردارند و یا خودش دارد و کسی که از دیگران میدیگران را بر می

اند، و این عمل حرام است و خداوند برای آنچه که دهد، نفرین کردهن کار را انجام میای

و بعضی دیگر این  ،اند حکمتی دارند. پس بعضی از مردم ظاهر زیبایی دارندمقدر کرده

گیرد و بر شخص عزوجل ـ صورت می چنین نیستند، و همه کارها به دست خداوند ـ

عزوجل ـ بگیرد و به خاطر رسیدن  خود را از خداوند ـواجب است که صبر کند، و أجر 

هایش به حرام نیفتد. نباید هیچ کس موی ابروی را بکند مگر زمانی که مو در به خواسته

قسمتهایی خارج از ابرو روییده باشد، مثل خالی که روی آن مو روییده است، پس 

بردن یک نقص زشت  تواند این موها را از بین ببرد، که در این صورت از بینمی

 .2و خودآرایی نیست ،باشدمی
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شود و با نامیده می« tattooتاتو، »امروزه روشی در بین زنان رواج پیدا کرده است که 

دهند و این کار بوسیله پخش کردن سرمه در زیر پوست آن به ابروها یک شکل دایمی می

ر از یکسال دوام دارد گیرد که بیشتبا استفاده از سوزن به روش اتوماتیک صورت می

 هزینه هنگفتی را در پی دارد.

این کار به دلیل تغییر دادن اصل خلقت و زیان استفاده از مواد شیمیایی برای ابرو 

 .1باشدحرام می

شود، همانطور که در فتوای شیخ کوتاه کردن ابرو نیز می کندن وبرداشتن ابرو، شامل 

 : آمده است: :محمد به صالح بن عثیمین

 یست؟حکم کوتاه کردن و یا برداشتن بعضی از قسمتهای ابرو چ: والس

کسی که ابروی دیگران را بر  صو پیامبر ،جواب: برداشتن ابرو از گناهان کبیره است

اند. و خواهد که ابروی او را بر دارند، نفرین کردهو کسی که از دیگری می ،داردمی

د، زیرا زنان هستند که از این عمل برای اناین کار را به زنان اختصاص داده صپیامبر

کنند، اگر مردی این کار را انجام دهد، این مرد نیز همانند زنان ملعون زیبایی استفاده می

دانند برای باشد ـ والعیاذ باهلل ـ و علما کوتاه کردن ابرو را همانند برداشتن ابرو، میمی

و کندن موی ابرو با کوتاه کردن آن  و برداشتن ،دهداینکه آفریده خداوند را تغییر می

و فرد مسلمان اعم از  ،تردید بهتر است از انجام این کار خودداری شودتفاوتی ندارد. بی

 .2زن و مرد باید از آن اجتناب نماید

باشد وبه می« رنگ کردن ابرو»شود از جمله مواردی که به این موضوع مربوط می

است، و بدین ترتیب که: زن شکل معینی را که برای تازگی در بین زنان رواج پیدا کرده 

کند و سپس موهای زاید باال و پایین ابرو را ابروی خود در نظر گرفته است، مشخص می
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آورد، به طوری که از فاصله دور شکل آن مانند ابرو برداشتن به رنگ پوست خود در می

عد از تحقیقاتی که کمیته باشد: باست. این عمل طبق فتوای هیئت عالی افتا، حرام می

برای فتوی دادن ]درباره این موضوع[ انجام داد، چنین جواب داد که: هم رنگ کردن باال 

و پایین ابروها به روش ذکر شده ممنوع است، زیرا این عمل تغییر آفریده خداوند سبحان 

این کار  و اگرچه ،و بدلیل مشابهت آن با برداشتن ابرو از نظر شرعی حرام است ،باشدمی

در معنی شبیه به ابرو برداشتن است، و اگر این کار تقلیدی از کفار باشد و یا استفاده از 

 ﴿فرماید: آن برای بدن و مو ضرر داشته باشد، حرمت آن بیشتر است. زیرا خداوند می

            ﴾. [ 115: ةالبقر]. 

ال ضرر وال »فرموده است:  صو پیامبر «.به هالکت نیفکنیدخود را با دست خویش »

 .1. وباهلل التوفیق«نه ضرر ببینید و نه ضرر برسانید» ،«ضرار

شود عبارتند از: زایل مواردی که زیر مجموعه ابرو برداشتن که عملی حرام است، نمی

وردن در رویند، مانند سبیل در آکردن موهایی که در قسمتهای غیر معمول از بدن می

ها که از بین بردن آنها به این دلیل که بر خالف و روییدن مو بر روی گونه ،خانمها

 .2باشد، اشکالی ندارداند و برای زن زشت میعادت

خالصه مطالب: دستکاری بیهوده ابرو اعم از برداشتن و کوتاه کردن آن حرام است. به 

 . شودمی این دلیل که سبب دور شدن از رحمت خداوند

نیاز هستیم؟ در در دنیا و آخرت بی پس خواهر عزیزم آیا ما از رحمت خداوند

کند، پس چگونه در حالی که خداوند هیچ کس را بدون رحمت خودش وارد بهشت نمی

اندازند، سهل انگاری میفاصله  مرتکب شدن به گناهانی که بین ما و رحمت خداوند

 کنیم؟.می
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 خالکوبی -2

کنند تا اینکه از آن خون بیاید، ه پوست را با سوزن سوراخ میبدین صورت است ک

کنند، سپس جای سوزن را با سرمه و یا رنگ نیلی و یا جوهر و یا چیزهای دیگر پر می

شود. مردم در استفاده از خالکولی تنوع به در نتیجه محل خالکوبی شده سبز و یا آبی می

قلب و یا اسم کسی را که دوستش دارند،  دهند و بعضی از آنها بر روی دستشانخرج می

آورند. و بعضی از زنان لبهای خود را برای همیشه به رنگ سبز در می.نویسندمی

باشد. اند، حرام میخالکوبی با استناد به عباراتی که انجام دهنده این کار را نفرین کرده

 .1زیرا استفاده از لعنت برای کارهای غیر حرام، کاربردی ندارد

که در بخش ابرو برداشتن به آن اشاره کردیم،  سن مطلب از حدیث ابن مسعودای

 شود.برداشت می

دالیلی که به وسیله آنها خالکوبی حرام شده است عبارتند از: تغییر آفریده خداوند ـ 

و  ،تعالی ـ و همچنین باقی ماندن جای سوزن کوبی، و همچنین به درد آوردن عضو زنده

. در جواب این سوال که 2دون دلیل که نیازی به آن وجود داشته باشداذیت شدن انسان، ب

ای که خالکوبی بر روی او انجام شده گناهی حکم خالکوبی چیست و آیا دختر بچه

اند: خالکوبی حرام است و از جمله گناهان : گفته:دارد؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

ه خالکوبی را بر روی دیگران انجام کسی ک صباشد، به این دلیل که پیامبرکبیره می

خواهد تا بر روی او خالکوبی انجام دهند، نفرین دهد و کسی که از دیگران میمی

اند، پس زمانی که بر روی دختر خردسالی، خالکوبی انجام شود و این در حالی کرده

ن تواند مانع این کار شود، پس او هیچ گناهی ندارد، و کسی که ایاست که خودش نمی

اش باشد. زیرا خداوند از هر شخصی به اندازه تواناییکار را با او کرده است گناهکار می
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تواند از این کار جلوگیری نماید. این دختر خردسال نمیانتظار دارد و او را مؤاخذه می

و این شخص باید خالکوبی  ،کند ولی کسی که این کار را با او انجام داده گناهکار است

 .1ی که به او آسیبی نرسد، پاک کندرا در صورت

 فاصله انداختن بین دندانها -3

اند: فاصله انداختن بین دندانها معموالً برای ایجاد فاصله بین : گفته:امام شوکانی

زنان کهنسال برای جوانتر جلوه دادن خود  ،شوددندانهای جلو با بقیه دندانها انجام می

لیل که این فاصله کم بین دندانها مخصوص دختران کم کنند. به این داقدام به این کار می

باشد، و زن زمانی که پیر شد و سنش باال رفت از این کار برای خوش سن و سال می

سیما شدن خود و اینکه خود را در نظر دیگران کم سن و سال جلوه دهد، استفاده 

ام است. دلیل که قبالً ذکر شد، این عمل حر سکند. با توجه به حدیث ابن مسعودمی

باشد. اما اگر این کار به منظور حرام بودن این کار، استفاده از آن به منظور خودآرایی می

درمان انجام شود مشکلی ندارد. چنانکه در فتوای دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه اهلل ـ 

م ذکر شده است: برای زن مسلمان فاصله انداختن بین دندانها به منظور ایجاد زیبایی حرا

های کم به منظور زیباتر شدن که این کار با تراشیدن دندان و ایجاد فاصله ،باشدمی

اند و به مرتب شدن نیاز داشته باشند و یا اینکه شود، ولی اگر دندانها نامنظماستفاده می

برای اینکه این  ،اند و نیاز به ترمیم دارند، این کار مشکلی ندارددچار کرم خوردگی شده

 .2شوددف درمان و از بین بردن مشکل دندانها توسط پزشک متخصص انجام میعمل با ه

حکم تراشیدن دندان، شامل ارتودنسی کردن دندان که به تازگی در بین مردم رواج 

شود. از دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه اهلل ـ سوال شد که آیا ارتودنسی پیدا کرده نمی

  .است؟کردن دندانهایی که نامرتب هستند جایز 
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اند و نیاز به برطرف کردن این اند: زمانی که دندانها نامرتبایشان در جواب گفته

شود، اشکالی ندارد، ولی هنگامی که به این کار نیازی نیست. انجام دادن مشکل دیده می

و  ،باشد، و بلکه از تراشیدن دندان و فاصله انداختن بین آنها نهی شده استآن ممنوع می

علت بیهوده بودن آن، و ایجاد تغییر در آفریده خداوند ممنوع است، ولی  این کار به

شخص برای برطرف کردن مشکل دندانها و همچنین برای زمانی که بدون مرتب کردن 

 .1تواند از این عمل استفاده کندتواند غذا بخورد، میدندانها نمی

 از طالیی که به شکل مجسمه حیوانات در آمده است استفاده -9

کنند. در ی میانگارضی از زنان نسبت به آن سهلاین کار از جمله مسایلی است که بع

 : آمده است::فتوای شیخ محمد بن صالح بن عثیمین

: حکم خرید و فروش قطعه طالیی که بر روی آن تصویری حک شده است و سوال

 ست، چیست؟یا به شکلهای مختلفی مانند پروانه و یا سر مار و چیزهای دیگر درآمده ا

جواب: خرید و فروش و استفاده از زیور آالتی مانند طال و نقره که به شکل حیوانات 

ها بر هر مسلمانی واجب حرام است، زیرا شکستن و نابود کردن مجسمه درآمده است،

آیا تو »به او گفت:  ساست، در صحیح مسلم از ابوالهیاج نقل شده است که حضرت علی

من را نیز مامور انجام دادن آن کرده است، راهنمایی کنم؟  صپیامبررا به انجام کاری که 

ای را که دیدی آنرا بشکن و هر قبری که باالتر از سطح زمین بود آنرا اینکه هر مجسمه

ال تدخل بیتاً فیه  ةالمالئک ن  إ»نقل شده است:  صو از پیامبر«. با زمین هم سطح کن

. بنابراین «شوندآن عکس و مجسمه باشد، نمیای که در فرشتگان وارد خانه» ،«ةصور

 .2مسلمانان از خرید و فروش و استفاده از چنین زیورآالتی باید اجتناب کنند
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 استفاده از طالیی که آیات قرآن بر روی آن حک شده است -5

خرند که بعضی از آیات قرآن بر روی آنها حک شده گروهی از زنان طالهایی می

 کنند. فرزندانشان از آن استفاده میاست و برای خود و یا 

 آمده است که:  :و در فتوای شیخ عبداهلل بن حمید

بر روی طالیی که زنان و  ص: حکم نوشتن آیه الکرسی و کلمه اهلل و محمدسوال

  .کنند، چیست؟ آیا بردن آن به داخل دستشویی جایز است؟کودکان از آن استفاده می

ای مثل حک شدن بر روی طال ن برای کارهای بیهودهجواب: این کار اشتباه است، قرآ

و ظرف و موارد دیگر نازل نشده است، بلکه خداوند قرآن را برای شفای بیماریهای 

اند. قرآن را برای نوشته شدن بر روی معنوی و هدایت مردم و نصیحت مومنان نازل کرده

ها ببرند، در نتیجه این زیور آالت و لباسها نازل نشده است تا آن را به داخل دستشویی

تر از آن است که برای و نباید صورت بگیرد. قرآن بسیار بزرگتر و منزه ،کار حرام است

اند. این کارهای پست استفاده شود، بلکه خداوند قرآن را برای هدایت بشری، نازل نموده

﴿فرماید: خداوند تعالی می                           

  ﴾. [ :32اإلسراء]. 

فرستیم که مایه بهبودی ]دلها از بیماریهای نادانی و ما آیاتی از قرآن را فرو میو »

گمراهی و پاکسازی درونها از کثافت هوس و آزمندی و تباهی[ و رحمت مومنان به 

داشتن ایمان و رهنمودهای پر خیر و برکت یزدان[ است ولی بر ستمگران سبب در بر

. پس استفاده از «افزاید]کافر، به سبب ستیز نور حق و داشتن روح طغیان[ جز زیان نمی

های قرآن را از روی طال و چیزهای دیگر باشد، و باید نوشتهقرآن به این شیوه حرام می

و وارد شدن با قرآن به داخل دستشویی  ،شودقرآن میحرمتی به پاک کرد. زیرا باعث بی
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اند به خاطر احترام و تعظیم و حمام، به هر شکلی حرام است. بلکه چنانکه علما گفته

 .1مقام قرآن باید از این کارها جلوگیری کرد، واهلل اعلم

ولی اگر منظور زن از نوشتن قرآن جلوگیری از چشم زخم و حسد نسبت به خود و 

نش باشد ـ که در اکثر موارد این چنین است ـ دچار لغزش اعتقادی خطرناکی شده فرزندا

اند: درباره آن فرموده صکند که پیامبراست. زیرا این کار حکم تعویذ نوشتن را پیدا می

 .2«كفقد أشر ةمن عل ق تمیم»

 .«کسی که از تعویذ استفاده و آن را آویزان کند، شرک ورزیده است»

استفاده از قرآن برای نوشتن »یئت عالی افتاء چنین ذکر شده است: و در فتوای ه

 .3«باشدتعویذ به گفته تمام علما حرام می

بهترین راه برای محفوظ نگه داشتن کودکان از چشم زخم، گفتن تسبیحات روزانه و 

های ناس و فلق است، که بر کودکان [ و خواندن سورهصاوراد نقل شده ]از پیامبر

رساند ]نه استفاده از د و این چیزی است که به اذن خداوند به کودکان نفع میخوانده شو

 تعویذ[.

 

 

 کاشتن مو -6

نقل شده  مکاشتن مو برای زن حرام است، به دلیل حدیثی که از اسماء دختر ابوبکر 

زنی را که  صپیامبر» ،4«ةوالمستوصل ةالواصل صلعن رسول هللا »اند: است که گفته
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گیرد، لعنت و زنی را که این عمل بر روی او صورت می ،دهدرا انجام می عمل مو کاشتن

: درباره مسائل :. در فتوای مفصل عالمه شیخ محمد بن صالح بن عثیمین«اندکرده

شود، چنین ذکر شده است که: استفاده از کاله گیس متعددی که مربوط به کاشتن مو می

است. اگر چه مثل آن نیست ولی موی سر  و این کار زیر مجموعه مو کاشتن ،حرام است

 صبه همین دلیل شبیه به مو کاشتن است. پیامبر ،دهدرا برخالف آنچه که هست نشان می

گیرد، و زنی که این عمل بر روی او صورت می ،دهدزنی که عمل مو کاشتن را انجام می

برای پنهان کردن  ،اند. ولی اگر سر زن اصالً مو نداشته باشد و یا طاس باشدلعنت کرده

و  ،این عیب استفاده از کاله گیس اشکالی ندارد. برای اینکه پنهان کردن نقص جایز است

اش قطع شده بود، اجازه به شخصی که در یکی از غزوات بینی صپیامبر»به این دلیل که 

پس این مسأله وجه «. دادند از بینی مصنوعی که از جنس طال بود استفاده کند

شود، پس و شامل مسائل خودآرایی و جراحی بینی و غیره می ،کندپیدا میتری گسترده

شود، اشکالی ندارد مانند: انجام جراحی کارهایی که برای پنهان کردن یک عیب انجام می

و از بین بردن خال سیاه. ولی کارهای غیر ضروری  ،بینی برای کسی که انحراف بینی دارد

حرام است. استفاده بدون دلیل شرعی از کاله گیس،  مانند: خالکوبی و ابرو برداشتن،

حتی اگر با اجازه و رضایت همسر باشد، حرام است، به این دلیل که در اموری که 

 .1ای وجود ندارداند، هیچ رخصت و اجازهخداوند حرام کرده

 

 فرق باز کردن مو از بغل

حکم فرق باز  شود، دانستنیکی از بخشهای مهمی که به خودآرایی زن مربوط می

 باشد.دهند میکردن مو از بغل که بعضی از زنها این کار را انجام می

                                           

 (.2/513، )«فتاوی المرأة المسلمة»کتاب  -1



 41  های ارزشمند دربارة لباس و آرايش زنانراهنمايی

 

 

ردن موی سر برای زنان : درباره حکم فرق باز ک:از شیخ محمد به صالح بن عثیمین

 پرسیده شد؟.

در جواب ایشان گفتند: در فرق باز کردن موی سر، مرسوم باز کردن فرق مو از وسط 

های مختلف جلو و عقب و چپ راست رشد دارد. فرق باز جهتباشد. موی سر در می

باشد، ولی فرق باز کردن مو از بغل مشروعیت کردن از وسط نوع مشروع این عمل می

ندارد، و شاید نوعی تقلید از غیر مسلمانان باشد، و این عمل ممکن است شامل حکم 

أرهما بعد، قوم معهم صنفان من أهل النار لم »اند: شود که فرموده صحدیث پیامبر

ذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات مائالت ممیالت أسیاط ک

دو گروه از اهل »، «وال یجدن ریحها ةال یدخلن الجن ةالبخت المائل ةرؤوسهن کاسنم

ام، گروهی که شالقهایی مانند دم گاو به همراه دارند و جهنم هستند که هنوز آنها را ندیده

و زنانی که به  ،انداند و ]در عین حال[ برهنهزنند، و زنانی که پوشیدهها مردم را میبا آن

کنند ]موی[ سر آنها کنند و مردها را به طرف خود جذب میطرف مردها تمایل پیدا می

و بوی آنرا  ،شوندمانند کوهان شتر، خمیده است، ]این دو گروه[ هرگز وارد بهشت نمی

اند: گفته «المائالت الممیالت»، پس برخی از علما در توضیح «کنندهرگز احساس نمی

و موهای دیگران را نیز این  ،کنندآنها زنانی هستند که موهای خود را به بغل شانه می

زنانی هستند که  «المائالت»کنند. ولی نظر درست این است که منظور از چنین شانه می

اند و ین از حیا داشتن، منحرف شدهاز وظایف دینی که بر آنها واجب است و همچن

 .1کنند، و اهلل أعلمدیگران را نیز منحرف می

  :جمع کردن مو بر باال سر )شینیون( -7

دهند و یا آن را تاب می ،کنندتعدادی از زنان تمام موی سر را باالی سرشان جمع می

: برای :کنند. در فتوای عالمه شیخ محمد به صالح بن عثیمین پشت سرشان جمع می
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شود چه حکمی دارد؟ چنین نامیده می« شینیون»سوال جمع کردن مو بر باالی سر که 

 آمده است: 

این نظر را دارند که جمع کردن مو در پشت سر شامل حکم  ءاند: علماایشان: گفته

صنفان من أهل النار لم أرهما »آمده است:  صشود که در گفته پیامبرنهی و تعذیری می

، و در این حدیث آمده «امروه از اهل جهنم هستند که هنوز آنها را ندیدهدو گ» ،«بعد

و » ،«ةالبخت المائل ةونساء کاسیات عاریات مائالت ممیالت رؤوسهن کأسنم»است: 

اند و زنانی که به طرف مردها تمایل پیدا اند و ]در عین حال[ برهنهزنانی که پوشیده

کنند ]موی[ سر آنها مانند کوهان شتر، خمیده یکنند و مردها را به طرف خود جذب ممی

ولی ریختن موها بر روی  ،. بنابراین از جمع کردن مو بر روی سر نهی شده است«است

خواهد به بازار برود که این حالت نوعی نشان مگر زمانی که زن می ،گردن اشکالی ندارد

گردد، که این فتنه می شود و باعث بروزباشد، زیرا که موها مشخص میدادن زیبایی می

 .1باشدکار جایز نمی

 سنجاق موهای تصویردار -8

کنند، خریدن سنجاق از جمله مواردی که برخی از زنان درباره آن سهل انگاری می

و این کار مخالفت با نصوص قطعی  ،باشدموهایی است که دارای تصاویر حیوانات می

 د.اندینی است که نگهداری تصویر را حرام دانسته

استفاده از نوار و سنجاق مو و آالت »... اند: دکتر شیخ صالح فوزان ـ حفظه اهلل ـ گفته

موسیقی جایز نیست، به این دلیل که استفاده از تصویر در لباس و غیره حرام است مگر 

تصاویر قالی و فرش که به علت لگدمال شدن و فرسوده شدن، اشکالی ندارند، و وسایل 

ید نابود شوند و نوار و سنجاق موی تصویردار نیز که تصاویر غیر بی بند و باری با
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باشد، بند و باری و تشویق به آن میاخالقی بر روی آنها است، به این دلیل که ترویج بی

 .1«باید نابود شوند

 لنزهای رنگی -4

 کنند، و بعضی از آنهابرخی از زنان و دختران برای زیبایی از لنزهای رنگی استفاده می

 دهند.رنگ لنزها را مطابق با رنگ لباسشان تغییر می

از دکتر شیخ صالح فوزان پرسیده شد که: حکم استفاده از لنزهای رنگی با توجه به 

 این که قیمت بسیار باالیی نیز دارند، به عنوان وسیله خودآرایی و پیروی از مد چیست؟

ز زمانی که به آن نیاز هست، اند: استفاده از لنایشان ـ حفظه اهلل ـ در جواب گفته

ولی هنگامی که به آن نیازی نیست، استفاده نکردن از آن بهتر است. به  ،مشکلی ندارد

باشد. و از آنجا که ویژه زمانی که قیمت آن گران باشد که این کار اسراف و حرام می

 .2باشددهد، نوعی فریبکاری میرنگ چشم را بدون دلیل غیر واقعی نشان می

 لخالخ -11

تردید استفاده از خلخال برای زنها در هنگام خروج از خانه و در حضور نامحرمان، بی

 ﴿فرماید: خداوند تعالی می حرام است.              ﴾. 

 .[31النور: ]

دانسته شود، و ا زینت پنهانیشان پاهای خود را به زمین نزنند ت آنها هنگام راه رفتنو »

 .«صداى خلخال که برپا دارند بگوش رسد
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: :ولی استفاده کردن آن نزد همسر جایز است، چنانکه در فتوای شیخ عبدالعزیز بن باز

آمده است که استفاده زن از خلخال نزد همسر و محارمش اشکالی ندارد. زیرا یکی از 

 .1کننده میانواع زیور آالتی است که زنان استفاد

 کفشهای پاشنه بلند -11

پوشند که قد آنها را بلندتر نشان بسیاری از زنان و دختران کفشهای پاشنه بلند می

 دهد. در فتوای هیئت عالی افتا آمده است: می

پوشیدن کفش پاشنه بلند جایز نیست، برای اینکه زن با پوشیدن آنها ممکن است 

مامور است که از خطرات فاصله بگیرد و خداوند زمین بخورد و انسان از نظر دینی 

 ﴿فرمایند: می          ﴾. [ 115: ةالبقر]. 

 ﴿فرمایند: و می «خود را با دست خویش به هالکت نیفکنید»     ﴾. 

 .[21 :النساء]
و قامت زن را بلندتر از حد واقعی خود  و همچنین این کفشها قد «خودکشی مکنید»

هایی که از ظاهر شدن آنها و باعث نوعی فریبکاری و نمایان شدن زیبایی ،دهدنشان می

  ﴿فرمایند: گردد. خداوند میبرای زن مومن نهی شده است، می    

                            

                                  

                              

                             ﴾. [ :31النور]. 

( مورد: برای شوهرانشان، یا 12د را آشکار سازند مگر در )آنها نباید زینت خوو »

پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران 
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یششان، یا بردگانشان )کنیزانشان(، یا مردان کمبرادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان ه

یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند، سفیهی که تمایلی به زن ندارند، 

آنها به هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود )و 

صداى خلخال که برپا دارند بگوش رسد(، و همگی به سوی خدا بازگرددی اى مؤمنا! تا 

 .1«رستگار شوید

 عطر زدن -12

کنند که باعث تران قبل از خروج از منزل اقدام به استعمال عطر میبعضی از زنها و دخ

 شود توجه مردانی را که در مسیر آنها هستند به خود جلب کنند.می

: پرسیده شد: آیا زن هنگامی که قصد رفتن به مدرسه یا :از شیخ عبدالعزیز بن باز

عطر بزند و از منزل خارج  بیمارستان و یا دیدن اقوام و همسایگان را دارد، جایز است که

 .شود؟

خواهد به مجالس زنانه برود و در مسیر اند: زن هنگامی که میایشان در جواب گفته

شود عطر زدن برای او جایز است. ولی جایز نیست که عطر بزند خود با مردها روبرو نمی

أصابت بخوراً  ةأأیما امر»اند: فرموده صو به بازار، که مردها در آنجا هستند برود. پیامبر

شرکت  ءهر زنی که عطر زده است پس با ما در نماز عشا» ،«فال تشهد معنا العشاء

و احادیث دیگری در این باره نقل شده است، برای اینکه اگر زن از عطر استفاده  «نکند

کند و در مسیر مردها و مجالس مردانه مانند مسجد باشد توجه آنها را به خود جلب 

لی که زن باید خود را مستور نگه دارد و از خود نمایی پرهیز کند، خداوند کند، در حامی

﴿فرمایند: می               ﴾. [ :33األحزاب]. 

ون جاهلیّت نخستین )در میان مردم( ظاهر های خود بمانید و همچخانهشما در و »

 .«اندام و وسائل زینت خود را در معرض تماشای دیگران قرار ندهیدنوشید،  
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 . 1باشدهایی مانند صورت و سر و غیره میاز مظاهر خودنمایی نشان دادن زیبایی

 ةأیما امرأ»فرمایند: کافی است که می صو برای خودداری از این عمل حدیث پیامبر

هر »، 2«ةوکل عین زانی ةزانی ياستعطرت ثم خرجت فمرت علی قوم لیجدوا ریحها فه
زنی که عطر بزند، سپس ]از خانه[ خارج شود و از ]کنار[ گروهی رد شود تا بوی عطر او 

 .«بیند، زناکار استرا احساس کنند، پس او زنا کار است و هر چشمی که او را می
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 انيدر پا

در این دوره خواهر عزیزم ..... امیدوارم با ذکر اشتباهات شرعی که بسیاری از زنان 

و این اندرزهای صادقانه را فقط جهت  ،شوند، شما را ناراحت نکرده باشمدچار آن می

ام. پس خواهرم تالش کن تا هر امر یادآوری آنها برای خواهران مسلمان بیان کرده

ای، ترک کنی و این مطلب را مد مخالف شرعی را که در لباس و آرایش دچار آن شده

ر شخصی کاری را به خاطر خداوند ترک کند خداوند جای گزین نظر قرار دهی که اگ

 دهد.بهتری به او می

زیبایی حقیقی زن عبارت است از ایمان، پایبندی او به دین پروردگار و شرم از اینکه 

 ببیند.در هر زمان و مکان خداوند ـ عزوجل ـ او را در حالت معصیت 

 به أجمعینوصلی هللا وسلم علی نبینا محمد وعلی آله وصح
 وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمین


